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POLITIEKE REISGIDS VAN SOCIAAL-DEMOCRATISCH EUROPA 

'De geschiedenis van Italie 
bevindt zich op een keer-

De woestijnjaren 

van progressief 
Italie genoeg om het vijf jaar vol 

te houden. De partijen 
onder het dak van zijn Casa 
delle Liberto (Huis van de 

punt. Als ondernemer en 
als burger die in het krijt 
treedt, zeg ik U, dat we een 
eind kunnen maken aan de 
onbegrijpelijke kletspraat 

AART HEERING Vrijheden) - FI, Liga, AN en 
de christen-democratische 

en domme twisten van beroepspolitici die nooit een 
vak hebben geleerd. Sam en kunnen we een grootse 
droom realiseren: die van een eerHjker, welvarender 
en vreedzamer Italie, dat meetelt in Europa en de 
rest van de wereld. Sam en kunnen en moeten we een 
Nieuw Italiaans Wonder bouwen!' 1 

Met die woorden betrad Silvio Berlusconi in ja
nuari I 994 de politieke arena in Rome. De door het 
parket van Milaan belaagde zakenman, die de poli
tiek in ging om buiten de gevangenis te blijven, 
laagde wonderwel in zijn opzet. Zijn beloften van 

• zakelijkheid, vernieuwing en een miljoen nieuwe ar
beidsplaatsen sloegen in als blockbusters in het van 
middelmatigheid vergeven Italiaanse politieke land
schap. In april van hetzelfde jaar behaalde Berlusconi 
met zijn gloednieuwe partij Forza ltalia (F1) een klin
kende overwinning op de toen nog gescheiden ope
rerende linkse democraten en de katholieke Itali
aanse Volkspartij PPI. 

Het leek een ongelukkig intermezzo, toen de 
door Berlusconi inderhaast aaneengesmede coalitie 
van FI, Liga Noord en het uiterst rechtse Nationaal 
Verbond (AN) bijna net zo snel weer ten onder ging 
aan onderlinge twisten en zijn kabinet al na zeven 
maanden vie!. In maart I 996 leek Berlusconi 's poli
tieke rol uitgespeeld, toen hij de algemene verkie
zingen verloor van Romano Prodi, de kandidaat van 
de centrumlinkse Olijfboom-coalitie. Maar na een 
zeven jaar durende 'tocht door de woestijn' (de man 
die zichzelf ooit omschreef als de Gezalfde des 
Heren mag graag bijbelse vergelijkingen gebruiken) 
is Berlusconi sinds de algemene verkiezingen van I 3 
mei weer sterker terug dan ooit tevoren . En alles 
wijst erop, dat het ditmaal veellanger gaat duren dan 
zeven maanden. 

De regering Berlusconi bis staat in principe sterk 

splinterpartijtjes ceo en 
UDEUR - hebben samen een riante meerderheid, 
zowel in de Kamer van Afgevaardigden (367 van de 
63o zetels, tegen 248 voor de Olijfboom) als in de 
Senaat (I 77 tegen I 28). Berlusconi's eigen partij is 
in de afgelopen jaren geevolueerd van een reclames
logan tot een in de regio georganiseerde en gewor
telde beweging, die in grote lijnen de rol en het elec
toraat van de in I 994 ter ziele gegane Democrazia 
Cristiano heeft overgenomen. Op voorspraak van 
Berlusconi 's vriend en voorbeeld Jose Maria Aznar is 
die transformatie ook in Brussel erkend, zodat de 
europarlementariers van Forza Italia nu deel uitma
ken van de fractie van de Europese Volkspartij. 

Anders dan in I 994 voelt Berlusconi niet Ianger 
de hete adem van de rechterlijke macht in zijn nek. 
Van de veertien aanklachten tegen hem wegens be
lastingfraude, corruptie, valsheid in geschrifte en 
steun aan de mafia zijn de meeste inmiddels verjaard, 
geseponeerd of vervallen door amnestie. Vals factu
reren, een van de van de meest frequente aanklach
ten tegen hem, zal op voorstel van zijn eigen regering 
binnenkort worden teruggebracht van misdrijf tot 
overtreding. En de andere zaken worden door een 
Ieger advocaten zo lang gerekt dat hij van de zesen
eenhalf jaar gevangenisstraf die hij in de loop van zijn 
carriere aan veroordelingen heeft verzameld, er on
getwijfeld geen dag definitief opgelegd zal krijgen. 
Daarom hoeft de Italiaanse premier ditmaal niet zijn 
toevlucht te nemen tot maatregelen als het gerucht
makende 'dievenbevrijdingsdecreet', waarmee zijn 
toenmalige minister van justitie Alfredo Biondi in de 
zomer van I 994 probeerde om, buiten de volksver
tegenwoordiging om, corruptie uit het Wetboek van 
Strafrecht te hal en. Dat leidde to en tot een storm van 
verontwaardiging in het land en het eerste serieuze 
conflict binnen de regeringscoalitie. 
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In tegenstelling tot 1 994 heeft Berlusconi zich 
ditmaal ookdesteun verworven van het 'oudegeld', 
dat in het veri eden nogal achterdochtig neerkeek op 
de tv-parvenu. Een verbond dat bezegeld werd met 
de benoeming van Rena to Ruggiero tot minister van 
Buitenlandse Zaken. Ruggiero is niet alleen de voor
malige topman van de Wereldhandelsorganisatie, hij 
is ook een voormalige manager van Fiat en een 
goede vriend van de familie Agnelli. Fiat-peetvader 
Gianni Agnelli heeft Berlusconi ertoe overgehaald 
om Ruggiero op te nemen in zijn kabinet. (Agnelli 
werd daarin ter zijde gestaan door Henry Kissinger, 
als teken van de bijzondere relatie met het Amerika 
van Bush, dat op zijn beurt met Berlusconi de Euro
pese eenwording hoopt te dwarsbomen.) A Is tegen
prestatie steekt de voorheen kritische Agnelli nu re
gelmatig de loftrompet over de nieuwe premier, 
wiens regering hij in zijn hoedanigheid van Senator 
voor het Leven, ook in het parlement steunt. 

Agnelli heeft Ruggiero ook naast Berlusconi wil
len plaatsen om te voorkomen dat hij Italii!, en daar
mee de Italiaanse industrie, internationaal een 
slechte naam zou bezorgen. (Helemaal overbodig is 
dat niet, zoals in juni bleek bij de Europese top in 
Gothenburg. Even los van Ruggiero's lijn liet Berlus
coni zich toen meteen gaan in campagne-achtige 
snoeverij over zijn zege over 'de communisten', die 
door de overige regeringsleiders en staatshoofden 
met verbazing en hilariteit werd ontvangen.) Rug
giero moet de garantie bieden dat Italit! onder Ber
lusconi zijn internationale verplichtingen blijft na
komen. Diens peperdure verkiezingsbeloften - de 
belastingdruk tien punten omlaag, fikse verhogin
gen van pensioenen en uitkeringen, I so miljard gul
den aan grote openbare werken - lijken inderdaad 
een bedreiging voor de financiele stabiliteit van Ita
lie, en daarmee ook van Europa. Maar het is nog 
maar zeer de vraag of Berlusconi, die ook in het ver
leden niet in zijn eerste ijdele belofte is gestikt, deze 
plannen ook werkelijk wil gaan uitvoeren. 

De reddinB van Lisa Nord 
Tenslotte is het Huis van de Vrijheden van nu een 
hechtere coalitie dan het Verbond van de Vrijheid 
(Polo della Liberta) van I 994· Netals toen zijn de I ei
ders van Liga en AN, Umberto Bossi en Gianfranco 
Fini, ook nu weer Berlusconi's voornaamste part-

ners. Maar ditmaal is vooral zijn relatie met Bossi 
veranderd. De Ieider van de Liga was in de herfst van 
I 994 verantwoordelijk voor de val de man die hij 
toen in zijn kleurrijke jargon nog betitelde als 'Ber
luskaiser'. Bossi had daarvoor toen twee goede rede
nen. In de eerste plaats was Berlusconi's partij hard 
bezig om zijn electorale basis uit te hollen. En boven
dien bleek al gauw, dat zijn regering weinig voelde 
voor de vergaande autonomie van het Noorden, het 
oerverlangen van de Liga-aanhang. AN wilde daar als 
erfgenaam van de sterke staatsideologie van het fas
cisme niets van weten. Daarom forceerde Bossi in 
I 994 al snel een crisis en ging hij twee jaar later op 
eigen houtje de verkiezingen in, die toen door de 
progressieve coalitie werden gewonnen. Tegelijk be
nadrukte de Liga haar diversiteit met een extremisti
sche koers van afscheiding van ltalie, dreiging met 
gewapende opstand en eerherstel voor oude Kelti
sche riten om een niet bestaand etnisch verschil met 
de rest van Italie te benadrukken. 

Dat is nu verleden tijd. Als raspoliticus weet 
Bossi hoe de vlag erbij hangt en is hij ook bereid om 
zijn denkbeelden daarbij aan te passen. Toen Berlus
coni hem aan de vooravond van de gewestelijke ver
kiezingen van april 2ooo een nieuw verbond voor
stelde, ging hij daar ook grif op in, omdat anders zijn 
partij tot uitsterven gedoemd zou zijn. Door de ge
leidelijke invoering van het federalisme, ook zonder 
de Liga en de rare fratsen van Bossi zelf, is zijn partij 
meer dan de helft van haar aanhang kwijt geraakt. 
Van de 10,3% in I996 was bij de algemene verkie
zingen van I 3 mei nog maar 3,9% over. In het Noor
den, waar de Liga vijfjaar gel eden goed was voor een 
kwart van de stemmen (en in Lombardije en Veneto 
voor een derde) is zij nu tot onder de tien procent 
gedaald. Maar dankzij die tien procent heeft het 
rechtse blok in de noordelijke districten wei een 
vrijwel totale overwinning behaald. 

Bossi is nu meer dan ooit afhankelijk van Berlus
coni, wiens Forza Italia bijna de helft van zijn aan
hang heeft opgeslokt. Aileen zou zijn partij immers 
kansloos zijn weggevaagd: ze bleek uiteindelijk zelfs 
tekort te komen voor de drempel van vier procent 
om mee te mogen delen in het kwart van de zetels 
dat naar evenredige vertegenwoordiging wordt ver
deeld. Zonder het verbond met Berlusconi zou de 
Liga slechts een handjev?l parlementariers hebben 

1 • Op video opgenomen toespraak tot 
de natie, uitgezondcn door de 
staatstelevisie RAI en de drie landelijke 

zenders van Berlusconi zelf op 26 

januari '994· Nu in Silvio Berlusconi, 
L' ltaHa che ho in mente, Milaan: 

Mondadori 2ooo, p. 292. De uitgeverij 
is uiteraard ook een onderdeel van 
flerlusconi 's imperium 
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gekregen en nu heeft ze 29 kamerleden, I 6 senato
ren, drie ministers, onder wie Bossi zelf (op Institu
tionele Hervorming en Devolutie) en zes staatsse
cretarissen. Bossi heeft er nu dus geen enkel belang 
bij om het kabinet nog een keer op te blazen, omdat 
hij daarmee het doodvonnis van zijn eigen schepping 
zou tekenen. Van ongeleid projectiel is hij daarmee 
een min of meer betrouwbare bondgenoot gewor
den, al is zijn partij wei grondig van karakter veran
derd. 'Van politick vernieuwende beweging is de 
Liga veranderd in een groep die vooral de angst voor 
de nieuwe wereld weer-

'postfascistische' AN het aanzicht te geven van een 
moderne conservatieve en op de markteconomie 
gerichte partij, die de zwarte hemden a! lang is ont
groeid. Binnen de partij heeft hij echter te maken 
met een 'sociaal rechtse' stroming, die het verleden 
niet wil afzweren en vasthoudt aan het protectio
nisme van Mussolini. Die potentiele horzel hebben 
Fini en Berlusconi uit de pels gehaald door de voor
naamste exponent ervan, de 43-jarige Gianni Ale
manno, te benoemen tot minister van Landbouw. 
(Overigens niet zonder een belangrijk dee! van de 

spiegelt', analyseert Liga
specialist Ilvo Oiamanti.1 

Dezelfde Liga, die aan het 
begin van de jaren '90 fier 
streed voor de autonomic 
van het Noorden en de li
beralisering van de econo
mic, is nu verworden tot 
een pummelpartijtje, dat 

De leiding van de DS 

competenties van het rni
nisterie over te hevelen 
naar Industrie.) In Rome 
kan hij daardoor weinig 
kwaad meer, terwijl de mi
nisterraad in Brussel er een 
overtuigd tegenstander van 
elke vorm van liberalise
ring bij heeft, van wie ook 
op het gebied van de melk

is erin geslaagd om over het 

communisme heen te komen, maar 

heift het slechtste van het 

communisme behouden, het 

kannibalisme. 

vooral inspeelt op de dorpse angsten voor crirninali
teit, buitenlanders en globalisering. Als de verkie
zingen van I 3 mei al iets positiefs hebben gebracht, 
dan is dat de verschrompeling van de Liga Noord. 

Ook AN heeft fiks moeten inleveren. Van de 
1 s ,7% die de voormalige neofascisten in 1996 haal
den, was er op 13 mei nog 1 2% over. Paradoxaal ge
noeg betekent dit, dat ook Fini zich trouwer betoont 
dan ooit tevoren. Een jaar of vijf geleden, toen AN 

nog beschikte over de gestaalde kaders van de neof
ascistische MSI en FI nog nauwelijks was georgani
eerd, kon hij nog hopen om het forzitaliaanse elec-

toraat over te nemen. Nu de partij van Berlusconi 
een aanzienlijk dee! van het oude christen-democra
tische apparaat he eft overgenomen en 2 9,4% van de 
stemmen behaalde (tegen 2o,6% in 1996) is dat een 
illusie geworden. Fini schikt zich daarom in de rol 
van vice-premier en beidt zijn tijd, vertrouwend op 
de natuur. Tenslotte is hij vijftien jaar jonger dan de 
in 1936 geboren Berlusconi. Bovendien is de pre
mier vier jaar geleden aan kanker geopereerdl en 
gaat in medische en parlementaire kringen in Rome 
het hardnekkige gerucht, dat het kwaad toen niet 
voorgoed bezworen is. 

Ondertussen doet Fini zijn uiterste best om het 

quota nog interessante initiatieven te verwachten 
zijn. Een andere voormalige fascistische diehard, me
diaspecialist Maurizio Gasparri, kreeg het departe
ment van Communicatie toegewezen, waar hij ge
staag kan gaan werken aan de gelijkschakeling van de 
staatstelevisie RAJ. 

Berlusconi's zoete wraak 
Met de tweede zege van Berlusconi is in Italie de res
tauratie voltooid. Het gerechtelijk onderzoek 
Schone Han den, dat in 199 2-94 een corrupte poli
tieke klasse ten val bracht, is allang uitgewoed. Nu is 
het tijd voor de zoete wraak van Berlusconi: een van 
de eerste maatregelen van zijn regering was de in
stelling van een parlementaire enquete naar de mis
dragingen van de rechters in die jaren. Onder het 
Italiaanse publiek heerst al geruime tijd de - door 
voortdurende propaganda van de Berlusconi-tv's 
gevoede - opvatting dat niet corrupte en mafiose 
politici maar de rechters die hen aanklagen de ware 
tirannen zijn. (Ook omdat sommige Italiaanse magi
straten wei erg gauw met de handboeien rinkelen en 
geloof hechten aan de beweringen van louche ver
klikkers.) Zodoende had de Italiaanse kiezer er geen 
probleem mee om ditrnaal tientallen verdachten van 

2. llvo Diamanti, 'La Lega degli uomini 
spaventati ' II Sole 14 Ore, 1 april loci; 
Idem, 'II problema Nord? Non c"e 
piU ', ibid., 20 mei 2001. 

3. Berlusconi vertelt dit zelf in Una 
storia italiana, bijzonder nummer van 
Linea Azzurra, maart loo 1, p. 1 7. Dit 

res gestae Berlusconi in Story-vorm, 
kregen aile ltaliaanse gezinnen in de bus 
in de maand voorafgaande aan de 
verkiezingen van 1 3 mei. 1 18 pagina's tellende tijdschrift met de 

307 
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corruptie te kiezen en in zekere zin het ancien regime 

van v66r 1992 in ere te herstellen . 
Van de drie potentaten van toen, de socialist 

Craxi en de christen-democraten Andreotti en Fori
ani, is de eerste vorigjaar in Tunesische ballingschap 
gestorven. Maar zijn zoon en politieke erfgenaam 
Bobo is op 1 3 mei tot volksvertegenwoordiger geko
zen op de lijst van Forza ltalia. Een van corruptie, 
mafia en moord vrijgesproken Andreotti is op zijn 
8 1 e begonnen aan een nieuwe carriere binnen de 
centrumformatie Democrazia Europea. En terwijl 
Forlani zich uit de politiek heeft teruggetrokken, is 
zijn kroonprins Pierferdinando Casini nu voorzitter 
van de Kamer van Afgevaardigden. De openbare 
aanklager in het proces Schone Handen, Antonio Di 
Pietro, is daarentegen vrijwel in de vergetelheid ge
raakt. Na een ongelukkige politieke carriere haalde 
het door hem opgerichte partijtje ltalia dei Valori 

(Italie van de Waarden) op 13 mei net niet de kies
drempel van 4%. Di Pietro zelf bleef buiten de 
Kamer en de ene senator die op zijn lijst werd geko
zen liep onmiddellijk daarna ook nog eens over naar 
zijn aartsvijand Berlusconi. In Sicilie tenslotte Iced 
deals mafiabestrijder vermaard geworden oud-bur
gemeester van Palermo, Leoluca Orlando, bij de 
gouverneursverkiezingen van 24 juni een kansloze 
nederlaag tegen de ouderwetse christen-democraat 
Toto Cuffaro, een clientelist zonder weerga die in 
zijn toespraken elke verwijzing naar Cosa Nostra 
zorgvuldig achterwege laat. 

De interne verdeeldheid van Links 

Alles wijst er dus op, dat het nu de beurt is aan cen
trumlinks om jarenlang de woestijn van de oppositie 
te doorkruisen. En dat terwijl de progressieve rege
ringen van de afgelopen vijf jaar een goed verdedig
baar beleid hebben gevoerd. Zij hebben Italie tegen 
aile scepsis in de eurozone binnengeleid, de rente-

voet gehalveerd, de staatsschuld met tien pun ten (in 
procenten van het BNP) verlaagd, een begin gemaakt 
met de vereenvoudiging van de bureaucratic, een 
miljoen nieuwe ban en geschapen en ruimte gemaakt 
voor belastingverlaging. (Hervormingen in onder
wijs, gezondheidszorg en pensioenstelsel zijn daar
entegen nauwelijks van de grond gekomen.) 'Laten 
we het maar duidelijk zeggcn: we zijn verslagen on
clanks dat we goed hebben geregeerd. Oat is de te
genstrijdigheid waarover we moeten nadenken', zei 
Antonio Bassolino, gouverneur van Campania en 
een onafhankelijke geest onder de Linkse Democra
ten (o ) daarom tijdens de eerste trieste bestuurs
vergadering van zijn partij na de nederlaag. 4 

Voor een deel kan het beroerde resultaat van de 
Olijfboom op rekening worden geschreven van de 
macht van het geld en de media van de tegenstander, 
die daar echter in 1996 ook al over beschikte en toen 
wei verloor. Ook de campagne is niet bijzonder ge
lukkig gevoerd: centrumlinks beperkte zich te vee) 
tot aanvallen op Berlusconi en zijn verstrengeling 
van politieke en zakelijke belangen en liet kwesties 
die de modale kiezer veel meer interesseren, zoals 
criminaliteit en immigratie, geheel over aan de te
genstanders. Maar het voornaamste antwoord op de 
vraag van Bassolino is dat centrumlinks zijn eigen 
glazen heeft ingegooid door zijn interne verdeeld
heid. Op de keper beschouwd heeft 13 mei namelijk 
helemaal geen 'ruk naar rechts' gebracht in Italie. 
Het wezenlijke verschil met 1996 is, dat toen rechts 
onderling verdeeld was en in 2oo1 links. Berlusconi 
wist Bossi weer voor zich te winnen, terwijl ter lin
kerzijde Di Pietro op eigen houtje de strijd inging 
(met rampzalige gevolgen) en er met Fausto Berti
notti, de Ieider van de Partito della R!fondazione Co

munista (PRC) aileen voor de Kamer een stembusak
koord mogelijk bleek, maar niet voor de Senaat. 
'Berlusconi won because he brewed the right al-

4· Geciteerd in La Stampa, 27 juni 
2001. 

s. 'As Italy's Voting Patterns are Stable, 
Coalition Shifts make all the 
Difference', Italy Daily, 26-27 mei 
2oo1. Bij de Senaatsverkiezingen van 
1996 haalde de Olijfboom (inclusief de 
PRC) 39,9% en het rechtse blok 
(zonder de Liga Noord) 37 ,3%. Rechts 
en Liga sa men kregen echter 48, 1%. 
Dit jaar kwam de Olijfboom op 39, 2%, 
maar met PRC en Di Pietro erbij 
47 ,6%, tegen de 42 ,s% van rechts 
(ditmaal met de Liga). Voor de Kamer 
lagen de verhoudingen in 1 996 zo: 

rechts zonder Liga 40,2% en met s•%; 
Olijfboom (met PRC) 44, 1%. En in 
2oo1: rechts (inclusief Liga) 4.1",4°/o; 
Olijfboom (met PRC maar zonder Di 
Pietro) 43,7% en met DiPietro 47,8% . 
ln aanmerking nemende dat dit jaar 
circa vier procent aan rechtse stemmen 
bij splinters (fascisten en Democrazia 
Europea) terecht is gekomen, luidt de 
conclusie dat de beide blokken vrijwel 
even groat zijn en dat een minder 
verdeeld centrum links tenminste in de 
Senaat een meerderheid had kunnen 
krijgen. 

6. Marini deed zelf het verhaal uit de 
doeken in Fran esco Verderami, 'Io, 
D' A lema e il complotto contra Prodi ' , 
Carriere della Sera 2 9 mei 2 oo 1. De 
huidige europarlementarier (voormalig 
secretaris van de katholieke vakcentrale 
CISL) voelt zich verraden door 
D' A lema, omdat die in 1999 
uiteindelijk niet zijn kandidatuur 
steunde,maar voor huidige staatshoofd 
Carlo Azeglio Ciampi stcmde. 
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liance blend', vatte het Italiaanse bijvoegsel van de 
International Herald Tribune de vele postelectorale 
analyses samen.> 

Van die verdeeldheid werd ook Romano Prodi, 
de zegevierende tegenstander van Berlusconi in 
1996, het slachtoffer. Op 9 februari I998, kort 
nadat hij zijn land met succes de eurozone had bin
nengeleid, kwam zijn regering volkomen onver
wacht een stem tekort bij een vertrouwensvotum in 
de Kamer. De ondergang van Prodi was in de eerste 
plaats het werk van de maximalist Bertinotti, die zijn 
gedoogsteun introk met het klassieke 'des te slech
ter, des te beter' argument, volgens welk een rechts 
bewind nog altijd te prefereren is boven dat van re
formistische renegaten . Maar Prodi kwam ook ten 
val door toedoen van de toenmalige !eiders van os en 
PPI, Massimo D' Alema en Franco Marini. Nade ver
kiezingen is duideHjk geworden dat de twee al maan
den samenzwoeren om Prodi te elimineren en ver
volgens de buit te verdelen: D' Alema premier en 
Marini president. 6 Voor Prodi, zo luidde de af
spraak, moest een eerbiedwaardige functie buiten 
ltalie worden gevonden: zo komen ltaliaanse politici 
in Brussel terecht. 

De opzet slaagde, waar het D' Alema betrof. De 
man die Prodi naar voren had geschoven omdat hij 

• zelf als voormalig communist met een al te arrog
ante uitstraling7 geen kans had om rechtstreeks te 
worden gekozen, was nu regeringsleider. Maar de 
crisis bleek funest voor het door Prodi opgestelde 
tijdschema: eerst de noodzakelijke harde maatrege
len, daarna de vruchten plukken en een tweede ver
kiezingszege in 2 oo I . In plaats daarvan volgde de op
richting van een eigen partij (/ Democratici) door 
Prodi; een rui'neuze opeenvolging van kibbelende al
lianties en kabinetten (D' Alema I, D' Alema II en 
Amato); de gevoelige nederlaag bij de region ale ver
kiczingen van april 2ooo; het wanhopige zoeken 
naar een lijsttrekker die uiteindelijk werd gevonden 
in de persoon van Francesco Rutelli, de burgemees
ter van Rome; en de nederlaag van I 3 mei. 

Ondanks zijn verlies sloeg Rutelli daarbij trou
wens geen slecht figuur. Onafhankelijke progressief 
zonder communistische achtergrond kon de voor
malige Groene ook stemmen uit het centrum trek-

ken. Zo slaagde hij er niet aileen in om een paar pun
ten in te lopen op Berlusconi, maar ook om vier spl
interpartijen - de PPI , de Democratici, Rinnovamento 

Italiano (het partijtje van oud-minister van buiten
landse zaken Lamberto Dini) en de katholieke 
UOEUR- aaneen te smeden in een coalitie, de Mar
griet, die I4,5% haalde, vier tot vijf punten meer 
dan in I 996. Hetverlies van de Olijfboom is dan ook 
niet zo zeer het verlies van de lijsttrekker, als dat van 
de linkse democraten, die zich de afgelopen jaren 
onafgebroken hebben Iaten gaan in byzantijnse 
machtstwisten, waarvoor zij nu hun trekken thuis 
hebben gekregen. De erfgenamen van de glorieuze 
'eurocommunisten' van de jaren '7o, die in hun top
tijd een derde van de ltaliaanse kiezers achter zich 
kregen, kwamen ditmaal niet verder dan de helft: 
I6,6%, tegen 2I,2%in I996. 

Het gevecht binnen de os ging vooral tussen 
D' Alema en Walter Veltroni, de voormalige partij 
secretaris en minister van Cultuur, die nu Rutelli is 
opgevolgd als eerste burger van Rome. Veltroni 
stand, net als Prodi, een grote progressieve volks
partij voor ogen naar het voorbeeld van Labour en 
de Amerikaanse Democraten, terwijl voor D' Alema 
niet mocht worden getornd aan het primaat van de 
partij - en daarmee haar overheersende positie bll)
nen de coalitie. Het conflict tussen ulivisti (Veltroni) 
en diessini (D' A lema) wordt ook na de nederlaag nog 
op het scherp van de snede uitgevochten. Beide stro
mingen houden afzonderlijk bijeenkomsten, er 
wordt al gespeculeerd over een mogelijk schisma en 
in de pers regent het bittere verwijten over en weer. 
Zo verklaarde de 'veltroniaan' Fabio Mussi, door 
D' Alema en de zijnen weggestemd als fractievoor
zitter in de Kamer om plaats te maken voor de voor
malige Kamervoorzitter Luciano Violante, de ver
kiezingsnederlaag uit het Macchiavellisme van D' A
lema, waardoor 'wij vooral stemmen hebben verlo
ren in het zuiden, onder de arm en en onder de werk
nemers in de openbare en particuliere sector'. 8 Hij 
werd van repliek gediend door Claudio Velardi, 
boezemvriend en medewerker van D' Alema, die de 
schuld voor de neergang van de DS zonder omwe
gen bij Veltroni legt: 'Walter is gekomen, heeft de 
partij vernield, de regionale verkiezingen verloren 

7. Een betrekkelijk willekeurig gekozen 
omschrijving van de persoon D' A lema, 
in het damesbijvoegsel van de Carriere 
della Sera: 'Met zijn zure glimlach, zijn 
snerende opmerkingen, zijn altijd 
omhoog getrokken wenkbrauwen, alsof 

hij zijn gesprekspartner wat in te 
peperen heeft, omdat hij het niet kan 
Iaten hem te vernederen, heeft hij wat 
problemen om sympathiek gevonden te 
worden. In plaats daarvan lijkt hij , zijns 
ondanks, trouw aan die vorm van koud 

fanati sme van de leninist die weet hoe 
de wereld in elkaar zit.' Marina 
Yalensise, 'D ' A lema, l' uomo incapace 
di affondare', lo Donna , 30 juni 2oo1, 

p.24. 



310 

s &.o 7/8 2oo1 

en Rutelli de Ieiding van centrumlinks geschonken. 
En toen D' A lema regeerde, heeft hij elke poging om 
hetland te moderniseren gestopt.' Mussi doet hij af 
als 'het zoveelste voorbecld van een cynische club 
strebers, die aan de macht gekomen zijn door het 
volk van links te misbruiken' .9 

In hetzelfde interview trekt Velardi, die zich uit 
de politick heeft teruggetrokken, een bittere con
clusie: ' De Ieiding van de os is erin geslaagd om over 
het communisme heen te komen, maar heeft het 
slechtste van het communisme behouden, het kan
nibalisme. AI die heren zien in hun buur hun ergste 
vijand. Nu de bindende kracht van de ideologic is 
weggevallen blijven bij ons van links slechts de puin
hopen over.' Ook Ernesto Galli della Loggia, com
mentator van de Carriere deJla Sera, ziet de crisis bin
nen de os als een gevolg van de communistische tra
ditie : 'Ze zijn geen communisten meer, maar het 
lukt ze niet iets anders te worden.' De huidige !ei
ders van de os zijn volgens hem erfgenamen van 'een 
ideologic van verovering en behoud van de macht 
door een kleine georganiseerde elite van activisten 
die de partij meer toegewijd zijn dan de beginse
len'. 10 Vandaar de hardnekkigheid waarmee D' A
lema en de zijnen blijven strijden en kuipen om de 
macht binnen en voor de partij. Het is een meedo
genloos oordeel, dat zeker niet voor aile linkse de
mocraten opgaat. Maar het strookt wei met het 
beeld van een partij, waarvan vrijwel het hele kader 
is opgegroeid in de communistische partij en jeugd
beweging, waarbinnen de aanhangers elkaar nog 
aanspreken met 'compagno' (kameraad), die drijft 
op honderden betaalde functionarissen en die bal
sturige afdelingen onder curatele stelt vanuit Rome, 
ook als dat ten koste gaat van de locale aanhang. 1 1 

Voor de OS in crisis breekt een periode aan van 
rouwverwerking en bezinning. 'De situatie is ernstig 
als nooit tevoren. Achter elkaar hebben we de Euro
pese, de regionale en de landelijke verkiezingen ver
loren. Met de PRC komt links amper op 25%, een 
peil dat aileen in 1 9 24 werd gehaald, terwijl we na 

194.5" altijd op 40-4_5"% lagen. Niemand mag zich nu 
aan zijn verantwoordelijkheden onttrekken', ver
maant Piero Fassino, oud-minister van justitie en de 
voornaamste kandidaat voor het partijsecretari
aat. 1 2 Desondanks worden de os opnieuw ver
scheurd door een heftigc machtsstrijd. Walter Vel
troni heeft zich na zijn verkiezing tot burgemeester 
van Rome teruggetrokken uit het wespennest van de 
partij. De ruim een jaar oude 'diarchie' (Veltroni se
cretaris en D' Alema voorzitter) is daarmee ten 
einde en een bijzonder partijcongres in november 
moet nu een nieuwe Ieider kiezen . D ' Alema heeft 
zich zelf niet kandidaat gesteld om te vermijden dat 
de partij zich zou splijten in een stemming v66r of 
tegen hem. Hij steunt nu Fassino. Als voorzitter en 
kamerlid, met een rijk gesponsorde eigen stichting 
achter zich en een omvangrijk netwerk van invloed
rijke connecties binnen en buiten de os, blijft hij 
toch de machtigste man binnen de partij. Maar tegen 
D' A lema, die direct na de verkiezingen de rol van 
Rutelli als oppositieleider al ter discussie stclde, te
kent zich steeds duidelijker een stroming af, die 
terug wil naar het ideaal van de Olijfboom als 
progressieve eenheidspartij. Onder hen zijn figuren 
van het eerste plan en mogelijke tegenkandidaten als 
Bassolino, vakbondsleider Sergio Cofferati, de cud
minister van Verkeer Pierluigi Bersani en cud-pre
mier Giuliano Amato. Het congres belooft daarom 
vuurwerk te brengen. 

Ondertussen heeft Rutelli in juli de Margriet of
ficieel ten doop gehouden als nieuwe eenheidspartij. 
Zijn streven is om uit te groeien tot tenminste 2o%, 

en daarmee de grootste partij van centrumlinks te 
worden. (Vandaar dat D' A lema me teen na de neder
laag van 1 3 mei de rol van Rutelli als oppositieleider 
alter discussie stelde.) Maar ook dat proces zal niet 
zonder kleerscheuren verlopen, gezien de wel zeer 
verschmende bloedgroepen binnen de Margriet: 
groenen, radicalen, socialisten, progressieve en 
conservatieve katholieken. Pas wanneer de verhou
dingen binnen de os en de Margriet enigszins zijn 

8. Chiara Valentini, 'Tutti a casa e 
0' Alema per primo', I: Espresso, 14 juni 
2oo1, p.6o-61. 
9· Maria Latella, 'Velardi :vi racconto 
Veltroni e gli altri, falHti, mediocri e 
frustrati', Carriere della Sera 9 juni 2 oo 1 . 
1 o. Ernesto GalH della Loggia, 'II 
fantasma comunista', Carriere della Sera 
24 juni 2 oo 1. 

1 1. Oat is bij voorbeeld gebeurd op 
Sicilie, waar aan het begin van de jaren 

'90 partijfunctionaris Pietro Folena 
naartoe werd gestuurcl om orde op 
zaken te stellen. H ij deed dat door 'de 
leidende klasse van links met de grand 
gelijk te maken en door niets te 
vervangen', in de woorden van de 
nestor van links Sicilie, Emanuele 
Macaluso. Van de rijke linkse traditie op 
het eiland is bijna niets meer over. Bij 
de verkiezingen van 13 mei won de 
rechtse coalitie in aile (!) 61 SiciHaanse 

districten en werd de OS gereduceerd 
tot weinig meer dan een spHnter. Maar 
Folena is inmiddels wei opgeklommen 
tot tweede of derde man binnen de 
partij. Aida Cazzulli, 'Sicilia: La frana 
della sipistra senza volta e senza voti', 
La Stampa 17 juni 2oo1. 
1 2. Interview in II Messaaaero, 1 juli 
2001. 
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uitgekristalliseerd, kan ook hun onderlinge relatie, 
en daarmee de toekomst van de Olijfboom, zinvol 
worden gedefinieerd. En dan moet nog worden be
keken of en hoe er sam en te werken valt met de com
munisten en het partijtje van DiPietro. Het kan dus 
nog geruime tijd duren voor uit de puinhopen van 
het verslagen centrum links een nieuwe eensgezinde 

Eerder verschenen in de serie Politieke reis9ids van sociaal
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forma tie oprijst. Een schrale troost daarbij is, dat de 
huidige oppositie daar waarschijnlijk vijf jaar de tijd 
voor krijgt. 
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